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De Passie van…

Robert-Jan Bax,
raadslid voor de CDA fractie
“Onlangs benaderde de redactie van
het Raadsnieuws mij met de vraag of
ik in deze rubriek wil vertellen wat mijn
passie is. Een reactie op deze vraag
was snel gegeven. Maar wat is eigenlijk
mijn passie? Deze vraag is een stuk lastiger te beantwoorden. De encyclopedie
beschrijft passie als een ‘sterk gevoel
van liefde’ en als je de dikke Van Dale
openslaat, dan lees je ‘hartstochtelijke
liefhebberij’. Sla je hetzelfde woordenboek nog een keer open om ‘hartstochtelijke liefhebberij’ op te zoeken, dan
kom je tot de conclusie dat ‘wat is mijn
vurige of hevige hobby?’ de voorliggende vraag is.”
“Ik ben een liefhebber van sport; zo tennis ik graag, speel ik van april tot november een enkele keer golf en ’s winters sta
ik op de lange latten. Vooral skiën doe
ik vurig. Helaas heb ik voor alle drie de
sporten te weinig tijd om het vurige hobby’s te kunnen noemen. Naast mijn werk
bij de gemeente Zaltbommel en de politieke hobby in de gemeente Overbetuwe,
gaat op dit moment namelijk veel tijd
zitten in mijn studie. ’s Avonds en in de
weekenden schrijf ik een scriptie voor
de studie Communicatiewetenschap.

Uw idee is welkom
Dit is zeker niet altijd vurig,
maar hevig des te meer! Dat
het hevig is, heb ik overigens volledig aan mijzelf
te danken. In 2008, toen ik
nog volop bezig was met
mijn scriptie, ben ik aan de
slag gegaan bij de gemeente Zaltbommel. Afstuderen
gaat moeilijk samen met de
Overbetuwse politiek en het
werk bij de gemeente die
bekend is van onder meer
de Sint-Maartenskerk, de
Martinus Nijhoffbrug en Fiep
Westendorp (Jip en Janneke).
Werken en tegelijk afstuderen
zou ik dus ook iedere student
sterk afraden die staat te
popelen om de arbeidsmarkt op te gaan.
Overigens heb ik voor mijn scriptie
onderzocht wat de strategie is van verschillende politieke partijen in verkiezingstijd, hoe de partijen de strategie
vertalen in een communicatie-uiting
(Zendtijd voor Politieke Partijen) en hoe
kiezers naar de communicatie-uiting kijken. Ik vergelijk het een beetje met een
spelletje dat ik nog ken van de basisschool. Een groep kinderen zit in een
kring. Eén kind fluistert wat in het oor
van het kind naast hem of haar, die
fluistert het weer door en zo ga je de
hele kring rond. Het is dan de vraag wat
het verhaal is van het laatste kind in de
kring.”
“Nu dat ik dit zo aan het vertellen ben,
constateer ik dat er misschien wel een
lijn zit in mijn verhaal. In mijn werk
als voorlichter/communicatieadviseur
in Zaltbommel begeef ik mij in een
maatschappelijk en politiek-bestuurlijke
organisatie. Bij mijn raadswerkzaamheden heb ik een andere rol, maar is de
omgeving vergelijkbaar. En tot slot gaat
ook mijn afstudeeronderzoek over politiek, communicatie en de samenleving.
Misschien gaat het te ver om het bovenstaande een hartstochtelijke liefhebberij
te noemen, maar dat het een grote interesse heeft, is zeker!”

Door de crisis krijgt Overbetuwe minder geld van het Rijk. De gemeenteraad moet daarom bekijken hoe we
die klap gaan opvangen. Heeft u zo’n
goed idee dat de gemeente geld oplevert? Deel het met de raadsleden! Uw
idee kunt u tot 1 juni aanstaande via
een digitaal formulier op www.overbetuwe.nl insturen.

Iedere winterdag warme truien en warme
sokken dag. zo kan in alle openbare
gebouwen de verwarming een graadje
lager, inclusief bibliotheken, scholen, enz.

Wat gebeurt er met de ideeën?
De ingezonden ideeën worden gebundeld en aan alle raadsleden toegezonden. De raadsleden kunnen die ideeën
dan meenemen in de standpunten die
zij over de begroting hebben. Uiteraard
maken ze zelf de politieke afweging óf
en wèlke ideeën zij een goede oplossing
vinden.

Stoppen met de nieuwbouwplannen voor een nieuw stadhuis. In het
bedrijfsleven moet men ook inschikken
in de bestaande huisvesting.

Een greep uit de al ingestuurde ideeën:
Minder reorganiseren. 10 jaar Overbetuwe staat voor continu reorganisatie. Na 10 jaar gaat de gemeente zich
opnieuw buigen over haar ‘kern’ taken.
Weet men na 10 jaar nog steeds niet wat
er allemaal moet gebeuren?
Waarom een nieuw gemeentehuis op
deze locatie? Het is goed dat er een
nieuw gebouw komt waar alle ambtenaren zich in kunnen vestigen, echter
de locatie betreft een A-locatie waar de
grond en ontwikkelingskosten enorm zijn.
Door samen met de gemeente Lingewaard een toezichthouder/poortwachter
in dienst te nemen bij de afdeling sociale
zaken. Deze kan bij de poort al fraude
voorkomen .
Er zouden veel meer boetes uitgedeeld
moeten worden. Dat levert meer geld op
en de wijk wordt er een stuk leefbaarder
van! Mogelijk kan van het geld een nieuw
hondenpoep veldje worden aangelegd.
In de wijk Westeraam wordt de overlast
van hondenpoep steeds groter. Op de
stoep, in het plantsoen en op grasvelden. Overal ligt poep! Kinderen kunnen
niet meer spelen op het gras.

Rond oud en nieuw: alle prullenbakken
in heel de gemeente weghalen, zodat
er minder stuk gaat en vervangen moet
worden.

Stoppen met de plannen voor een
noord- en zuidtangent. In plaats daarvan de bereikbaarheid van Elst verminderen zodat verkeer dat hier niet hoeft
te zijn vanzelf gebruik gaat maken van
de A325.
Stoppen met de bouwplannen voor een
enorm complex met nog meer winkels
aan het Europaplein. Concentreer de
bouwplannen op de locatie Westeraam.
Pas het parkeerbeleid van de gemeente aan. Schaf de niet blauwe zone
af en geef medewerkers van buiten
Elst en omwonenden mogelijkheid een
parkeervergunning voor bijvoorbeeld
10 euro per maand aan te schaffen.
Eventueel maak je het overige parkeren
niet meer gratis maar voor een klein
bedrag per uur.
Verbeter de wereld en begin bij jezelf:
ieder avond valt het me op dat er
lampen blijven branden in het gemeentehuis. Bedenk een oplossing om te
zorgen dat alle lampen uit zijn. Dit
bespaart niet alleen geld, maar zo
denkt de gemeente ook nog eens aan
het milieu.
Geachte Mevr Tuinman, wethouders
en raadsleden. Wat fijn dat wij als
gemeenteleden mee mogen denken.
Mijn voorstel is als volgt: schrap de
nieuwbouwplannen voor het huis der
gemeente.

De Opsteker
Deze maand geeft Recep Kaya,
raadslid voor de PvdA, de Opsteker
aan Gazi Orhan.
“Ik wil Gazi deze opsteker graag aanbieden omdat hij altijd klaar staat voor
andere mensen”, begint Recep. ”Als je
hem nodig hebt kun je hem midden in
de nacht bellen en dan staat hij er ook
voor je!”
“Daarnaast helpt hij als vrijwilliger bij de
stichting Anadolu in Elst. Dan moet je
denken aan het begeleiden van jonge-
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ren, organiseren van Saz (Turks snaarinstrument) cursussen, het regelen van
thematische bijeenkomsten over bijvoorbeeld gezondheid of veiligheid.
Maar ook het begeleiden van mensen
bij taalcursussen of organiseren van
muziekbijeenkomsten is voor Gazi de
normaalste zaak van de wereld.”
“Hij staat binnen de Turkse gemeenschap in Overbetuwe dan ook bekend
als een gezellige, behulpzame man
die wel van een geintje op zijn tijd
houdt!”

Contact Heeft u vragen over de gemeenteraad of de commissies, of wilt u een raadslid uitnodigen? Neem contact op met de raadsgriffie,
tel nr. 0481 - 362 305, email: griffie@overbetuwe.nl
Kijk voor algemene informatie over de gemeenteraad op www.overbetuwe.nl en ga via ‘College en Raad’ naar ‘Gemeenteraad’.

